
QUESTÃO 

Quando o assunto é aposentadoria, os canadenses não estão nem um pouco seguros.  
Mais de 11 milhões de trabalhadores no Canadá não tem pensão nos seus lugares de 
trabalho.  Mais de dois terços dos Canadenses que tem direito a contribuir para o RRSP 
não estão contribuindo.  A media de poupança no RRSP para pessoas entre 55 – 64 anos 
de idade é de apenas $55,000. Na verdade, cerca de dois terços das famílias não estão 
poupando o suficiênte para a aposentadoria. 

CONTEXTO 

O Plano de Pensão Canadense (CPP), Old Age Security (OAS) e o suplemento de rendimento garantido para idosos de baixa 

renda (GIS) são programas públicos de pensões e de apoio ao rendimento  importantes para os idosos. Mas há problemas 

que precisam de conserto. Idosos têm de viver no Canadá pelo menos 10 anos antes de se qualificar para a OAS ou GIS, 

deixando supotes de renda vitais fora do alcance dos idosos recém-chegados.  

 Também vai ficar mais difícil para os canadenses se aposentarem. O governo federal está a aumentar a idade de 

elegibilidade de 65 a 67 anos para o OAS e GIS. Isto irá afetar qualquer pessoa de 57 anos de idade ou menos. Para os 

seniores de baixa renda, OAS e GIS são responsáveis por  2/3 a 3/4 de seus rendimentos. Aumentar a idade de elegibilidade 

trará mais sofrimento para a próxima geração de idosos. 

Agora a boa notícia! CPP é um excelente programa público de pensões. É um programa estável, eficiente e cuidadosamente 

gerido. Na verdade, quase 90% dos canadenses gostariam que o governo federal expandisse nosso programa público de 

pensões para melhorar a renda dos idosos. CPP poderia desempenhar um papel mais importante na garantia da segurança 

financeira, saúde e bem-estar dos idosos. 

PERGUNTAS  

1. Que medidas o seu partido pretende tomar para garantir que 
todos os idosos tenham uma aposentadoria financeiramente 
segura?

 

 

2. Você apoia a expansão do Plano de Pensões do Canadá? 

3. Será que o seu partido restaurará a idade de elegibilidade 
para 65 anos para o Old Age Security e do Guaranteed Income 
Supplement? 

4. O que o seu partido fará para melhorar o acesso ao suporte 
de renda  dos novos imigrantes  idosos ? 

REURSOS 

 Para mais informações e fichas técnicas adicionais nesta série: http://spno.ca/canada-votes-2015  
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